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VOORWOORD  

 

Het hiernavolgende jaarverslag wil een summiere weergave vormen van de 

werking van Tandem in 2015. 

Nadat we eind 2014 de nieuwbouw in gebruik namen, lag dit jaar vooral het 

accent op de verdere inrichting en afwerking van de verschillende lokalen en 

leefruimten. Ook werd er gekeken naar veiligheid en werd er een alarm en 

veiligheidsverlichting geïnstalleerd (na inbraak). 

Vanaf 1 januari startten we met het flexibel aanbod meerderjarigen (Fam). 

Administratief konden wij ons probleemloos aanpassen aan deze nieuwe 

regelgeving. 

Wij mochten een 5-tal nieuwe gasten in het dagcentrum verwelkomen. 

(Machteld, Ruth, Carlo, Mieke, Antonio). In wonen waren Sylvie (definitief) en 

Stefania (tijdelijk) nieuw. 

In de woonvorm overleed Mien. Achteraan vindt u een in memoriam. 

Wij kregen ook een 4-tal externe inspecties: een boekhoudkundige inspectie, 

een VIPA-inspectie, een inspectie van het voedingsagentschap en een 

zorginspectie. Telkens kregen wij positieve rapporten. 

Wij deden ook een interne schriftelijke enquête naar het psychisch 

welbevinden van de personeelsleden. 

Als acties hadden wij onze jaarlijks weerkerende barbecue, koude schotelactie 

en kerstmarkt. Daarnaast waren er ook een pizza-actie en een culturele avond. 

Al deze acties stonden in het teken van de inrichting van een nieuwe 

snoezelruimte, die in februari 2016 in gebruik zal worden genomen. 

Globaal genomen was 2015 een druk jaar met ook inhoudelijk in de werking 

heel wat vernieuwingen. De activiteiten werden verder uitgebouwd en 

verbeterd (paardrijden, tuin, zeepjes, bakken, keramiek,…) 

Ook de vrijwilligerswerking bleef groeien. Zowel in de dagdagelijkse werking 

als bij activiteiten kunnen wij op steeds meer vrijwilligers rekenen. 

Er werd door het personeel ook ruimschoots vorming gevolgd. 

Het jaar 2016 kondigt zich aan als het jaar van de transitie. Qua regelgeving zal 

er weer heel wat wijzigen. Het personeel probeert hier via vorming en overleg 

de nodige antwoorden op te bieden. 

Wij merken nu reeds dat perspectief 2020 voor Tandem talrijke nieuwe kansen 

kan bieden. Flexibiliteit, zorg op maat, probleemoplossend anticiperen, 

kleinschaligheid in de begeleiding zijn kernwaarden van Tandem die vroeger 
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reeds hun deugdelijkheid bewezen hebben en die in de vernieuwde 

regelgeving nog extra aan bod kunnen komen. 

Ook de snoezelruimte, nieuw fitnessmateriaal voor DIO en een nieuwe bus 

zullen wij in 2016 in gebruik mogen nemen. 

 

Guido Deflem 

Directeur Tandem vzw 
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1  DAGCENTRUM  

 

1.1 U ITSTAPPEN 

 

In 2015 deden we diverse activiteiten die bijdragen aan de integratie van de 

gasten. We maakten uitstappen en organiseerden activiteiten in het 

dagcentrum. 

Februari: 

De studenten Reki UHasselt, opleiding kiné, organiseerden 

bewegingsactiviteiten, in het thema FC De Kampioenen op 16 februari en 

circus op 23 februari. Verschillende opdrachten werden onder begeleiding van 

2 tot 3 leerlingen per gast uitgevoerd. De gasten kregen individuele aandacht 

en waren duidelijk in hun nopjes.  

Een aantal leden van VFG, vereniging voor personen met een handicap, gaven 

op 25 februari onze bewoners een vorming tandenpoetsen.  

De diversiteitsmarkt, Mish Mash, van de KHLIM op 26 februari was weer een 

succes. Leerlingen en leerkrachten hadden de gelegenheid om onze 

zelfgemaakte producten te kopen tussen 11u tot 15u. Van 13u tot 14u30, gaven 

wij een workshop klei. 10 leerlingen van de KHLIM maakten een appel of een 

Afrikaans vrouwtje onder begeleiding van 2 gasten. 

Maart: 

Op 12 maart organiseerde de provincie een Special Olympics Belgium training. 

In de voormiddag speelden we enkele spelletjes bowling in het bowlingcenter 

in Meeuwen. In de namiddag beoefenden we allerlei sporten in de sporthal 

Dommelhof in Neerpelt. We hadden deze sportdag al onze bowlers mee, niet 

enkel de SOB atleten. 

‘De Olympische Spelen’ was het thema waarrond we karnaval vierden op 13 

maart in Heppen. 

Op 20 maart maakten we de straten in de buurt van Tandem vrij van zwerfvuil 

tijdens de jaarlijks terugkerende actie ’straat.net’. 

30 maart: op de markt van Diepenbeek verkochten we onze zelfgemaakte 

producten. Omwille van het slechte weer ruimden we ons kraampje voortijdig 

op. 
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April: 

2 april, de jaarlijkse sportdag in het Demerstrand in Diepenbeek. Om de spieren 

op te warmen werden verschillende dansjes geoefend. Daarna volgde een 

wedstrijd hockey, waarbij de groepen bestonden uit een mix van gasten, 

personeel en vrijwilligers. 

’s Middags bracht Luc, de kok, ons een lekkere pastasalade.  

Na het eten werd traditioneel de netbalwedstrijd tussen de netbalploeg en 

een ploeg personeel/vrijwilligers gespeeld en ook dit keer was de netbalploeg 

weer de sterkste! Ze hebben overtuigend gewonnen! 

Onze jaarlijkse snoezeluitstap naar het ‘Balanske’ in Tielt-Winge stond op het 

programma op 16 april. Voormiddag lekker snoezelen en ontspannen gevolgd 

door een lekkere maaltijd op restaurant. 

17 april leek ons de ideale dag om met enkele gasten en een vrijwilliger een 

verkoopstandje aan de Carrefour in Diepenbeek uit te baten. 

Mei: 

Van 13 tot 16 mei vonden in Brussel de Special Olympics Belgium plaats. We 

hadden 6 atleten mee die deelnamen aan bowling. Kevin behaalde een gouden 

medaille, Alessandro, Cindy en Thomas behaalden een zilveren medaille, Xavier 

behaalde een vierde plaats en Richard een zesde plaats. 

Juni: 

Van 1 tot en met 5 juni vertrokken 2 groepen van het dagcentrum op vakantie. 

Groep 1 ging naar Arcen in Nederland in een accommodatie geschikt voor 20 

personen. Groep 2 ontdekte Tenneville in de Ardennen. 

Op 25 juni zochten we de bowlingkampioen van Tandem in Health City in 

Diepenbeek. Kevin Verjans mag zich kampioen noemen in de categorie zonder 

hekjes en Jonas Machiels is dit voor de categorie met hekjes 

Juli: 

Poppentheater Paddenstoel kwam op bezoek op 3 juli en bracht het stuk 

‘Tovenaar Tovermans’ in de polyvalente ruimte van het dagcentrum. 

Van 6 tot en met 10 juli organiseerden we de sportweek in het Demerstrand 

met op maandag basketbal, dinsdag honkbal, woensdag voetbal, donderdag 

badminton en op vrijdag boogschieten. 

Op 15 juli trakteerde Valentin Kreemers (Kop van jut en draaiorgels) ons op een 

namiddag mooie draaiorgelmuziek. 

Woensdag 22 juli leerden we djembé spelen in 2 groepjes van telkens 1uur. 
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31 juli, Dj Federico verraste ons op een aangename namiddag vol muziek. 

Augustus: 

Buitenschoolse opvang ‘Het Ankertje’ organiseerde een muzieknamiddag op 3 

augustus. Machteld, Kirsten en Ruth mochten aan deze activiteit deelnemen. 

Ze hebben er gezongen, gedanst en een fijne tijd beleefd. 

Onze vrijwilliger Fons Blokken verzorgde een lekkere barbecue op 12 augustus. 

Buitenbeenpop, in Leopoldsburg werd dit jaar georganiseerd op 28 augustus. 

Onze gasten genoten van de muziek van onder andere Get Ready, Udo, Slongs 

Dievanongs, Yves Segers,…  

September: 

De uitstap naar Hasseltkermis was dit jaar gepland op 21 september. In 

verschillende groepjes trokken we rond. Sommige gasten deden veel 

attracties, anderen genoten van de sfeer en een drankje op een terras. 

Op 29 september nam de netbalploeg deel aan het netbaltornooi in Aarschot 

als voorbereiding op het nieuwe netbalseizoen. Ze werden vijfde. 

Oktober: 

Hendrik, Machteld en Ruth namen deel aan de playbackshow Micromix in de 

Limburghal in Genk op 21 oktober. Zij zongen het nummer ‘First be a Woman’ 

van Gloria Gaynor. 

Op 29 oktober zijn we gaan griezelen voor Halloween in zaal Rooierheide. Deze 

namiddag werd georganiseerd door KVG ten voordele van Tandem. 

November: 

Onze petanquers mochten 5 november naar Maaseik voor het petanquefeest. 

Hier kregen de deelnemers van ploeg A een bronzen medaille en Ploeg B 

behaalde knap de eerste plaats! 

Voor de tweede keer dit jaar organiseerden we in het Demerstrand samen met 

heel wat vrijwilligers een sportdag en dit op 19 november. Ook ditmaal begon 

de dag met een opwarming door middel van dans, gevolgd door een 

hockeywedstrijd. Namiddag was er de netbalmatch personeel en vrijwilligers 

tegen de netbalploeg en ook deze keer won de netbalploeg! 

December: 

Op 29 december gingen we de gezellige sfeer opsnuiven in Winterland in 

Hasselt.  

  



 

Tandem vzw  Jaarverslag 2015 

 

10 

1.2  SPORTPRESTATIES  

 

1.2.1  PETANQUE 

 

We hebben 2 deelnemende ploegen in de competitie: ploeg A ( Kevin, Wouter, 

Joris, Xavier, Alessandro en Kim) en ploeg B (Sylvie, Antonio, Nele, Lisbeth, 

Germain, Machteld en Carlo). Ze speelden dit jaar tegen Wiric, ’t Roer, Martine 

van Camp en MPI Oosterloo. Ploeg A behaalde een mooie derde plaats en ploeg 

B behaalde de eerste plaats! 

1.2.2  NETBAL 

 

We speelden afgelopen jaar in tweede klasse.  

Een overzicht van de tegenstanders en de behaalde punten. 

  Gewonnen Gelijk Verloren  

Diepenbeek 6 3 2 1 8 

Laakdal A 6 2 4 0 8 

St.-Truiden A 6 1 3 1 5 

Oosterlo A 6 0 2 4 3 

 

Diepenbeek en Laakdal eindigden met gelijke punten. Diepenbeek won echter 

een wedstrijd meer, waardoor zij de eerste plaats behaalden. 
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2   TEHUIS NIET -WERKENDEN  

 

2.1   INLEIDING 

 

Sinds de verhuis naar de nieuwbouw in september 2013 is het 

activiteitenaanbod in TNW sterk uitgebreid. Er worden nu iedere dag zowel in 

de voormiddag als namiddag activiteiten aangeboden in beide huizen, nl in  

Huis 1 en Huis 2 en Huis 3.  

In Huis 1 en Huis 2 ligt het accent van de activiteiten vooral op creativiteit, 

zelfredzaamheid, zelfontplooiing en beweging. 

Voor Huis 3 zijn we op zoek gegaan naar activiteiten die zeer nauw aansluiten 

bij de leefwereld van de ouder wordende bewoners. Ook het tempo van de 

activiteiten ligt een stukje lager. Het opgestelde activiteitenschema was goed 

maar toch misten we nog iets. We misten een activiteit waarin we nog beter 

konden inspelen op de belevingswereld van onze ‘ouderen’, waardoor we dan 

nog beter zorg op maat kunnen bieden. 

De activiteit ‘reminiscentie’ voldeed dan ook onmiddellijk aan deze vereiste. 

Een aantal collega’s zijn zich hier theoretisch in gaan verdiepen en hebben 

deze activiteit voorgesteld aan het volledige team.  

In september 2015 zijn we hiermee gestart. 

 

2.2  ACTIVITEIT REMINISCENTIE 

 

2.2.1 WAT IS REMINISCENTIE? 

 

Reminiscentie is een vorm van hulpverlening waarbij het ophalen van 

herinneringen centraal staat. Reminiscentie is een essentieel onderdeel van 

het ouder worden geworden. Ouderen gaan hun levensbalans opmaken. Dit 

zorgt ervoor dat ze alle gebeurtenissen in de loop van hun leven kunnen 

plaatsen en accepteren. Reminiscentie gaat zowel over positieve gevoelens 

(geluk, succes,…) als negatieve gevoelens (tegenslagen, verlies ,…).  

Reminiscentie heeft de volgende karakteristieken: 

- Herinneringen uit het verleden worden opgehaald aan de hand van 

triggers; 

- Er wordt stilgestaan bij deze herinneringen; 

- Er wordt op een gevoelsgeladen manier omgegaan met deze 

herinneringen.  
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2.2.2 DOELSTELLINGEN VAN REMINISCENTIE 

 

Volgende doelstellingen tracht men te bereiken wanneer men de activiteit 

reminiscentie aanbiedt: 

- een beter gevoel van eigenwaarde behouden; 

- het behouden van de identiteit (dit zorgt voor een gevoel van veiligheid 

en zekerheid); 

- het prikkelen van de aandacht en belangstelling; 

- het terugblikken op het leven (bv aan de hand van het levensverhaal). Ze 

beleven plezier aan het ophalen van herinneringen en kunnen hun 

kennis en levenservaring doorgeven. Dit geeft hen voldoening en geeft 

hen een gevoel van eigenwaarde; 

- het kennismakingsproces bevorderen: begeleiding en bewoners die 

deelnemen aan de activiteit leren elkaar beter kennen. Het delen van 

herinneringen schept een band; 

- het verwerkingsproces ‘onderhouden’: bepaalde triggers kunnen bij de 

deelnemers negatieve gevoelens oproepen. Je kan hen troosten, 

geruststellen en een gesprek met hen aangaan. Het is belangrijk de wens 

van de betrokkene te respecteren als deze niet verder op het 

onderwerp wenst in te gaan. 

Het is belangrijk je af te vragen wat reminiscentie kan betekenen voor de 

persoon in de huidige levensfase en hierop de doelstellingen af te stemmen. 

2.2.3 MOGELIJKE THEMA’S BIJ HET REMINISCEREN 

 

- Het gezin van herkomst: geboorte, ouders, broers/zussen, eigen 

opvoeding, …  

- wonen: ouderlijke huis, verhuis, … 

- huishouden: organisatie, koken, poetsen, wassen, … 

- feestdagen: Pasen, Sinterklaas, Kerstmis, … 

- huisdieren: hond, kat, vogel, vis, kippen, … 

- school: eigen schoolperiode, ervaringen in de klas, spelletjes, vrienden, 

- vrije tijd: spelen in eigen kindertijd, op vakantie gaan, uitstappen, … 

- het gezin: belangrijke gebeurtenissen, verjaardagen, familiefeesten, … 

 

2.2.4 PRAKTIJK ERVARINGEN 

 

We werken met een planning waarop we jaargebonden thema's zetten zoals 

de 4 seizoenen, Sinterklaas, Kerstmis, Valentijn, Pasen, ... Daarbuiten staan ook 

nog een aantal activiteiten, feesten en speciale gebeurtenissen op de agenda. 

Voor iedere activiteit met thema zorgen we voor wat basismateriaal waarover 

we beginnen te praten. We proberen hen te ‘triggeren’ met vragen over hoe 

het vroeger was, hoe ze dat zelf ervaren hebben, ... 
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Buiten jaargebonden thema's hebben we ook een memoryspel, een huis tuin 

en keukenspel, een muziekactiviteit, een activiteit vroeger en nu, 

buitenspelen, en zo meer. 

Onze bewoners kunnen als ‘ervaringsdeskundigen’ vorm geven aan de 

activiteit door hun herinneringen met ons te delen. De rest van de groep pikt 

hier op in en op deze manier komen de verhalen naar boven. We geven de 

bewoners ruimte om zowel hun positieve als negatieve gevoelens naar voren 

te brengen. Hun inbreng is gewenst en wordt gewaardeerd maar we pushen 

hen niet. De persoon (en zijn gevoelens, ervaringen en gedachten) staat 

centraal in deze activiteit. 

Enkele concrete voorbeelden: 

In september hebben we het spel ‘vroeger en nu’ gespeeld. Dit is een spel 

waarbij er allemaal foto's van voorwerpen van vroeger en sommige 

voorwerpen van nu gebruikt worden, bv een recent strijkijzer en een oud 

strijkijzer dat op de kachel werd warm gemaakt of een oude draaitelefoon en 

een nieuw vast toestel. Bij dit spel zijn de bewoners spontaan beginnen te 

vertellen over vroeger en vele herinneringen kwamen naar boven. De 

bewoners waren heel enthousiast en sommigen wilden zelfs niet mee met de 

kinesist omdat ze wilden blijven vertellen. 

Ook hebben we eens koffie op de ‘oude’ manier gemaakt, nl met een 

koffiemolen waarin de bonen eerst vermalen werden. Daarna werd de koffie 

opgegoten met water die in een fluitketel was warm gemaakt. Hierna hebben 

de bewoners veel gepraat over de boerderij, de vele dieren op de boerderij, 

welke geluiden deze dieren maakten, … Je zag hen zichtbaar genieten en 

openbloeien tijdens het vertellen. 

‘Programma's uit de oude doos’ was ook een groot succes. Iedereen had veel 

herinneringen over de programma's van vroeger en ze zongen enkele 

themaliedjes mee. Al na enkele tonen van het begin muziekje wisten ze welk 

programma het was. Iedereen had zijn of haar programma wel waar veel 

herinneringen bij naar boven kwamen. Enkele programma's die aan bod zijn 

gekomen: Het rad van fortuin, de fabeltjeskrant, kapitein Zeppos, Sesamstraat, 

Zorro, de Muppet show, familie, Laurel en Hardy, de paradijsvogels, Gaston en 

Leo,... 
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2.2.5 SFEERBEELDEN 
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2.3 BESLUIT 

 

Mooie herinneringen zijn zeer waardevol in het leven van iedere mens. 

Wanneer we ouder worden, kan het enorm deugd doen om regelmatig eens 

eventjes stil te staan bij hoe het vroeger was. Ook voor onze gasten is dit zo. 

Daarom zijn we zeer tevreden over het positieve effect dat we merken bij 

onze gasten. 

Met veel enthousiasme zullen we deze activiteit in 2016 nog verder uitbouwen 

met nieuwe thema’s, materiaal, … Een bezoekje aan het Openlucht museum in 

Bokrijk zal zeker ook in de jaarplanning opgenomen worden.  
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3 D IENST INCLUSIEVE ONDERSTEUNING  

 

3.1  GASTEN EN PERSONEEL  

 

In 2015 deed er zich een belangrijke wijziging voor in DIO. In januari werd het 

bewonersaantal uitgebreid. Er kwam een 7
e
 resident bij, met vast verblijf in 

‘Het Heidehuis’. Deze gast deed voorheen al beroep op de diensten van 

Tandem. Ze kwam reeds enkele jaren naar het dagcentrum, kwam op 

regelmatige tijdstippen naar DIO en werd thuis ondersteund door de 

maatschappelijk assistent van Tandem. Gezien zij enkel beroep op haar 

netwerk kan doen voor een sporadisch bezoek, werd zij de 1
e
 DIO-gast die 

continu in Tandem verblijft. Omdat DIO beurtelings 1 weekend open en 1 

weekend dicht is, verblijft zij in de gesloten DIO-weekends in de andere 

afdeling van Tandem. In TNW heeft zij dan ook een eigen kamer waar ze zich 

thuis kan voelen. Ze heeft een hoge graad van zelfstandigheid waardoor ze 

zich goed zelfstandig kan verplaatsen met het openbaar vervoer. Wat 

ondermeer bezoekjes aan haar familie ten goede komt. Door haar komst werd 

het evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke gasten meer in balans 

gebracht. De gasten die in 2015 in DIO verbleven zijn 3 vrouwen en 4 mannen. 

De leeftijd van de gasten schommelt gemiddeld tussen 30 en 60 jaar. Op vlak 

van hun dagbesteding gaan 5 gasten naar het dagcentrum van Tandem, 1 gast 

gaat naar het dagcentrum van Intesa en de zevende werkt bij Bewel in 

Diepenbeek in de binnendienst.  

Op vlak van personeel was er geen wijziging.  

Gezien er vanuit de overheid geen verdere uitbreiding voor gasten werd 

voorzien, bleef dan ook het personeelsquota ongewijzigd. In 2015 werkten er 4 

personeelsleden in DIO met een job time variërend tussen 0.6 en 0.9. 

 

3.2  PEDAGOGISCH 

 

3.2.1  ACTIVITEITEN /  VRIJE TIJD 

 

3.2.1.1  AANBOD VANUIT DIO: 

 

Het was opnieuw een actief jaar waarin we veel ondernamen. Op sportief vlak 

gingen we meerdere keren bowlen en wandelen. De hometrainer werd 

dagelijks heel actief gebruikt en we maakten ook buitenwandelingen. Ook 

werd er aan vissport en minigolf gedaan. Bokrijk werd regelmatig bezocht. We 

genoten ook nu en dan van een lekker ijsje. In een wellnesscentrum werden we 

ook gezien. De tribunes van KRC Genk mochten ons verwelkomen. We hielden 

regelmatig verjaardagsfeestjes in en uit huis. Er werd deelgenomen aan de 
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Tandemvakantie en aan andere vakanties. een gast ging zich goed uitleven op 

het Schlagerfestival. Vanuit DIO gingen we tijdens een weekendwerking op 

bezoek in TNW. We werden hartelijk ontvangen. De dieren van Gaiazoo 

mochten ons ook verwelkomen. Ook tijdens het concert ‘Zinnenstreel’ in de 

kerk van Schoonbeek waren we aanwezig. En onze huis-dj mocht weer zijn 

beste schijven boven halen op Tandem barbecue. 

 

3.2.1.2  AANBOD VAN ANDERE DIENSTEN/ORGANISATIES : 

 

Anders Mobiel Limburg: AML, Anders Mobiel Limburg, is een dienst die zich 

richt tot de inwoners van Diepenbeek, die omwille van leeftijd, medische of 

sociale redenen verplaatsingsproblemen hebben. De reden van de rit kan van 

diverse aard zijn: bv. doktersbezoek, dagopvang, familiebezoek, sociale of 

culturele activiteiten. De chauffeurs vervoeren deze mensen op vrijwillige basis 

en zijn verzekerd voor deze ritten via AML. De chauffeur ontvangt een 

kilometervergoeding van de gebruiker.  

In 2015 werd er in DIO beroep gedaan op AML, voor vervoer van en naar het 

Schlagerfestival en naar een busstation in een andere gemeente. De 

samenwerking verloopt vlot en efficiënt. 

Doppahuis: Doppahuis vzw is een cursus- en ontmoetingscentrum te Hasselt, 

dat vorming én ontmoeting voor volwassenen organiseert. Met een breed en 

gevarieerd cursusaanbod: creativiteit, denken en weten, talen, persoonlijke 

groei, kookworkshops, muziek.  

In DIO deed 1 gast beroep op het aanbod van Doppahuis. Ze sloot aan in de 

workshops ‘Gelaatsverzorging’ en ‘IPad voor beginners’. 

Open Thuis Limburg: vanuit een toenemende vraag naar aangepaste 

vrijetijdsbesteding startte Open Thuis Limburg in 1995 met de vrijetijdswerking 

Prisma (voor personen met een beperking). Prisma organiseert zowel tijdens 

de week als in het weekend, groepsgerichte activiteiten met als doel de vrije 

tijd van de deelnemers op een zinvolle manier in te vullen.  Deze activiteiten 

zijn steeds ontspannend van aard en hebben vaak ook een leerrijk kantje. 

In DIO gaat 1 gast frequent naar de activiteiten van Prisma. Dit ging van 

informatieve activiteiten tot feestjes, uitstapjes, … 

Christelijke Mutualiteit: Ziekenzorg CM is een vereniging van en voor langdurig 

zieken en gezonden en personen met een beperking. Ze bieden ook reizen aan 

voor personen met een chronische ziekte, beperking, … 
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In DIO gingen 2 gasten op vakantie met deze organisatie. 1 gast ging samen 

met haar partner naar Zandhoven en de andere gast verbleef in de zomer een 

weekje aan zee. 

KVG Bilzen-Hoeselt: de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten (afdeling 

Bilzen-Hoeselt) organiseren zowel vorming, feestjes als uitstappen.  

In DIO zijn meerdere gasten lid van deze afdeling. Ze gaan regelmatig in op hun 

aanbod. Een van de DIO-gasten nam zelfs deel aan een musical. We gingen hier 

dan ook met plezier naar kijken.  

Vzw De Brug: De Brug is een vormingsorganisatie voor personen met een 

verstandelijke beperking en hun omgeving.  Ze hebben een boon voor inclusie 

projecten. Hun activiteiten gaan door in Hasselt. 

Vanuit DIO nemen 3 gasten al meerdere jaren deel aan de Kunst-droom. Tijdens 

deze vorming leren de cursisten tekenen en schilderen.  Aan de hand van 

opdrachten maken ze mooie kunstwerken. Er wordt ook altijd een expo 

georganiseerd. Hier kunnen alle werken dan bewonderd worden door 

genodigden. 

3.2.1.3 DIO  NAAR ZEE 

 

In 2015 gingen we de 1
e
 keer in de DIO-geschiedenis samen op weekend. Eind 

februari verbleven we in een gezellig groot vakantiehuis ‘Huize Euphorbia’ in 

Koksijde. Dit is een ruime vakantiewoning op maat van personen met een 

beperking en hun begeleiders. Elke gast had zijn/haar eigen kamer, met een in 

hoogte verstelbaar bed. Het weer was prachtig en we maakten dan ook veel 

mooie wandelingen. Oostende werd onveilig gemaakt en we schoven 

meermaals onze knieën onder tafel om de vele verjaardagen te vieren. De 

plaatselijke bowlingbaan en het zwembad van Sunparcs werden met veel 

plezier gebruikt.  

 

3.2.1.4  PEDAGOGISCHE AANPASSINGEN 

 

We introduceerden in 2015 een nieuw pictobord voor de gasten. Op dit bord 

wordt een weekoverzicht (maandag-vrijdag) weergegeven. De gasten kunnen 

hierop duidelijk hun uit te voeren taken terugvinden. Overzichtelijke 

pictogrammen bieden de nodige duidelijkheid. De begeleiding wijzigt dagelijks 

de pictogrammen. Op deze manier is er variatie in de uit te voeren taken. Dit 

pictobord bleek een goed hulpmiddel ter ondersteuning van de dagstructuur 

van de gasten. 
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3.2.3  DE TOEKOMST 

 

De gehandicaptensector is in volle evolutie. FAM (Flexibel Aanbod 

Meerderjarigen) deed zijn intrede in 2015. Termen als BOB. (Basis 

Ondersteunings Budget) en andere zullen in 2016 hun vervolg krijgen. Ook DIO 

past in deze evolutie. Vanuit Tandem wordt dit dan ook van kortbij opgevolgd. 

Genoeg uitdagingen dus om naar uit te kijken, maar steeds met de juiste zorg 

op maat voor onze bewoners als hoofddoelstelling. 
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4 OVERZICHTEN  

 

4.1 AANTAL VAN 2011-2015 

 

 

Bovenstaande grafiek toont de groei van het aantal cliënten van 2011 tot en 

met 2015. 

In 2011 kregen er 28 gasten een zinvolle dagbesteding in het dagcentrum, 

verbleven er 16 bewoners in tehuis niet-werkenden en waren er 5 gasten in 

beschermd wonen, het huidige DIO. 

In 2015 kwamen er 29 gasten naar het dagcentrum, het aantal gasten in tehuis 

niet-werkenden groeide uit tot 19 bewoners en DIO begeleide 7 cliënten. 
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4.2  LEEFTIJD PER GENDER 

 

 

In de 3 verschillende afdelingen van Tandem waren er in 2015 9 vrouwen en 6 

mannen in de leeftijdsgroep van 21 tot 30 jaar. De grootste groep mannen en 

vrouwen bevond zich in de leeftijdsgroep van 31 tot 40 jaar, namelijk 10 

vrouwen en 7 mannen; 6 vrouwen en 3 mannen zijn er in de leeftijdsgroep van 

41 tot 50; 5 mannen zijn er tussen 61 en 70 en 1 vrouw is ouder dan 71. 
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4.3  AANTAL PER WOONPLAATS  

 

 

17 cliënten van Tandem komen uit Diepenbeek, 14 uit Genk en 11 uit Bilzen. Uit 

de gemeenten Bocholt, Kortessem en Lanaken zijn er 2 gasten afkomstig. 

Alken, Peer, Riemst, Tongeren, Vliermaal, Wellen en Zutendaal zijn de 

woonplaatsen van telkens 1 gast.  
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5 GEBRUIKERSRAAD  

 

5.1  GEZAMENLIJKE GEBRUIKERSRAAD DAGCENTRUM –  TEHUIS NIET -

WERKENDEN  

 

De gemeenschappelijke gebruikersraad van het dagcentrum en het tehuis niet-

werkenden kwam dit jaar 4 keer samen op 11 maart, 22 april, 16 september en 

3 december. 

 

De voorzitster van de gebruikersraad in het dagcentrum is Vera Bollen. Voor 

het tehuis niet-werkenden is dit Rita Hendrikx. 

 

5.2  FAMILIERAAD IN D IENST INCLUSIEVE ONDERSTEUNING 

 

DIO organiseert jaarlijks 3 familieraden; een in februari, een in juni en een in 

oktober. 
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6 PERSONEEL  

 

6.1 VAST PERSONEELSKADER  

 

Volgende titularissen op 31.12.2015 

1. Becks Winde 1.0 opvoedster 

2. Biliris Tina 0.6 opvoedster 

3. Crals Sabine  0.5 opvoed ster 

4. Crijns Peter 0.8 kok / chauffeur 

5. Dethier Kari 1.0 opvoeder 

6. Dercon Eefje 0.8 verpleegster 

7. Daniëls Marijke 0.5 opvoedster 

8. Debrier Johan 0.9 opvoeder 

9. Deflem Guido 1.0 directeur 

10. Devenster Elly 1.0 logistiek personeel 

11. Fransen Wendy 1.0 boekhoudster 

12. Haenen Luc 0.75 kok/logistiek personeel 

13. Hasevoets Patrick 1.0 opvoeder 

14. Hechtermans Pieter Jan 0.9 opvoeder 

15. Huygen Fabiënne 1.0 opvoedster 

16. Iven Frauke 1.0 opvoedster 

15. Janssen Ingrid 0.8 opvoedster 

16. Keppers Katrien 1.0 opvoedster 

17. Kusters Pancho 0.8 hoofdopvoeder 

18. Martens Ward 1.0 logistiek personeel 

19. Meerschaut Sofie 0.7 opvoedster 

20. Mertens Rika 0.6 orthopedagoog 

21. Pairoux Evi 1.0 opvoedster 

22. Paolino Kristina 0.9 opvoedster 



 

Tandem vzw  Jaarverslag 2015 

 

25 

23. Ramaekers Cindy 0.9 opvoedster 

24. Ritzen Frank 0.7 opvoeder 

25. Ryckx Sylvie 1.0 hoofdopvoedster 

26. Senkevich Marina 0.5 logistiek personeel 

27. Schepers Tom 1.0 opvoeder 

28. Smets Joke 1.0 opvoedster 

29. Soons Jolien 0.9 opvoedster 

30. Stokx Karine 0.8 logistiek personeel 

31. Swinnen Monique 1.0 opvoedster 

32. Thys Eva 0.7 opvoedster 

33. Tielens Linda  0.7 administratief bediende 

34. Verpoorten Christine 1.0 hoofdopvoedster 

35. Wijgaerts Liesbeth  1.0 sociale dienst 

36. Zwerts Anje 0.5 logistiek personeel 

 

Deeltijds leren/werken 

Rosaline Steegmans werkt 19,00/38,00 als verzorgende in het kader 

van deeltijds leren / werken.  
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6.2  VERVANGINGEN – PERSONEELSWIJZIGINGEN –  TIJDELIJKE 

CONTRACTEN 

 

Tijdelijke contracten op 31/12/2015 

 

Lieselotte Dryvers 0,5 vervanging Winde Becks 

  0,2 vervanging Frauke Iven 

  0,1 vervanging Katrien Keppers 

 

Ille Dries 0,1 vervanging Katrien Keppers 

  0,5 vervanging Cindy Ramaekers 

 

Goeleke Vandekerckhove 0,5 vervanging Joke Smets 

 

Eva Hens 1,0 vervanging Jolien Soons 

 

Stefanie Steukers 0,5 vervanging Cindy Ramaekers 

 

Sofie Meerschaut 0,2 vervanging Evi Pairoux 

  0,1 vervanging Liesbeth Wijgaerts 

 

Jolien Soons 0,1 vervanging Liesbeth Wijgaerts 

 

Frank Ritzen 0,1 vervanging Tom Schepers 

 

Eva Thys 0,1 vervanging Tom Schepers 
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Uitdienst op 31/12/2015 

Enkele tijdelijke personeelsleden gingen uitdienst bij beëindiging 

van de vervangingsovereenkomst:  

Anikó Toth:  verving Cindy Ramaekers en Katrien Keppers  

  Uitdienst op 18 maart 2015.  

Melanie Vinci  verving Katrien Keppers  

  Uitdienst op 9 februari 2015.  

  Verving Goeleke Vandekerckhove (v.a. 

oktober) 

  Verving Kristina Paolino (december) 

  Uitdienst op 31 december 2015.  

Line Peters studentenovereenkomst éénmalige 

middelen Sociale Maribel (v.a. 1 augustus 

2015).  

  Vervanging Pieter Jan Hechtermans  

  Uitdienst op 30 september 2015.  

Katrijn Verbeek studentenovereenkomst v.a. 17/06/2015. 

  Ging uitdienst op 30 augustus 2015.  

 

Vast personeelskader 

De verpleegkundige, Eefje Dercon gaf ontslag en ging uitdienst op 

31/12/2015. 
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Gemiddeld aantal werknemers in VTE ( voltijds equivalenten) gedurende 2015, 

met inbegrip van de tijdelijke contracten. 
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In 2015 werkten er op Tandem vzw gemiddeld 36,2 VTE (voltijds 

equivalenten), die in totaal 54.977 uren presteerden.  
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6.3   VORMING PERSONEEL 

 

In 2015 werden volgende opleidingen en workshops gevolgd: 

Kind en gezin: een kijk op handicap 

Peter Crijns, Ward Martens, Anje Zwerts, Marina Senkevich 

Gezin en handicap: zorg/ondersteuning van personen met een handicap: 

nieuwe begrippen en tendensen 

Christine Verpoorten, Sylvie Ryckx, Kari Dethier, Rika Mertens 

Sen: autisme in de puberteit: een rollercoASSter? 

Patrick Hasevoets  

VIVO: oplossingsgericht onderhandelen 

Christine Verpoorten, Tom Schepers, Pieter-Jan Hechtermans 

Acerta: Tango loonverwerking 

Wendy Fransen 

CM: rouwverwerking 

Sofie Meerschaut, Christine Verpoorten 

Stichting MM Delacroix: oplossingsgericht werken 

Rika Mertens 

IDEWE: bijscholing preventie-adviseur 

Linda Tielens 

Keramiek Centrum Limburg: BOTZ glazuren 

Christine Verpoorten 

De Brug: Aromatherapie 

Winde Becks 

Zorgsaam: maaltijdgebeuren bij personen met dementie 

Ille Dries, Eva Thijs 

Voncx: een zee van beige 

Sylvie Ryckx, Frank Ritzen 

Patrick Meuldijk: Bim basiscursus 

Ille Dries 
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Idewe: bijscholing hulpverlener 

Eefje Dercon 

Netwerk Palliatieve zorg Limburg: Vlaams congres palliatieve zorg 

Eefje Dercon 

Centrum Duurzaam Groen: infosessie pesticiden 

Ward Martens 

VAPH: rechtstreeks toegankelijke hulp 

Wendy Fransen 

Vlaams welzijnsverbond: ondersteuning van personen met een handicap 

Guido Deflem, Frans Devos 

Gezin en handicap: SMOG 

Evi Pairoux 
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6.4  VRIJWILLIGERS  

 

Tandem vzw dankt de talrijke vrijwilligers die onder andere meewerkten aan 

de acties die Tandem organiseerde, als chauffeur, in de begeleiding, etc. 

De vaste vrijwilligers: 

Aerden Albert Berx Irma 

Blokken Dirk  Blokken Fons 

Brinckman Marleen Broeders Ludo 

Brouxs Rina Coels Jef 

Colson Rene Conings Ludo  

Crijns Arlette Damiaens Rosetta 

Eerdekens Suzanne Goris Valeer 

Habex Maurice Hermans Jeanne 

Hertogen Gerda Jeurissen Marleen 

Montebovi Marcel Naelaerts Ludo 

Smets Jackie Stevens Lieve 

Sourbron Tjeu Van Berendonck Paul 

Vandecaetsbeek Wim Vandeweyer André  

Vangeneugden Vivianne Weyers Annemie 
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6.5 ORGANIGRAM 
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7 ACTIES  

 

7.1  BARBECUE 

De ouders van de gebruikers van Tandem organiseerden hun jaarlijkse 

barbecue op zaterdag 6 juni. Zij mochten 359 bezoekers ontvangen. 

7.2 KOUDE SCHOTELACTIE  

De koude schotelactie vond dit jaar plaats op zaterdag 19 en zondag 20 

september. Er werden 1193 schoteltjes verkocht. 

7.3 BENEFIET CONCERT  

Op vrijdag 23 oktober organiseerde Tandem, in samenwerking met de 

kerkfabriek van Bilzen, Markant, Davidsfonds en Willemsfonds van Diepenbeek, 

het concert ‘Zinnenstreel’ van de broers Pawel en Piotr Wojtasiewicz in de kerk 

van Schoonbeek. 

7.4   P IZZA ACTIE 

Voor het eerst werd er in 2015 een pizza-actie georganiseerd en deze zal in 

2016 hernomen worden. De actie was meteen een succes, 1171 pizza’s werden 

verkocht.  

7.5  KERSTMARKT 

De kerstmarkt werd voor de 24
ste 

keer georganiseerd en voor de tweede keer 

op eigen terrein en dit op 11, 12 en 13 december. 

7.6 G IFTEN 

Tandem kon ook dit jaar weer rekenen op de steun van verschillende niet door 

Tandem georganiseerde acties. 

- KVG; 

- Kiwanis Genk; 

- Rotary Herckenrode; 

- Rotary Genk 1630; 

- United Fund for Belgium; 

- Kaart vrienden van Terlogt; 

- Bijbelgroep Diepenbeek; 

- Legaat van Philemon De Cnijf. 

 

Daarnaast mochten we van een zeventigtal particulieren giften ontvangen. 
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8   BEHEER  

 

8.1 Raad van bestuur 

In 2015 vonden er 8 vergaderingen van de raad van bestuur plaats. De 

algemene vergadering ging door op 22 april 2015. 

Voorzitter 

- Frans De Vos, Vijverstraat 23, Diepenbeek 

Ondervoorzitter 

- Ghislaine Palmers, Dorpsstraat 32, Diepenbeek 

Secretaris 

- Eliane Gyselaers, Kasteellaan 50, Hasselt 

Penningmeester 

- Willy Kenis, Roerdompstraat 30, Diepenbeek 

Leden 

- Jaak Kerckhofs, Tomstraat 22, Sint-Truiden 

- Guy Lambrichts, Wijkstraat 11, Diepenbeek 

- Anneleen Machiels, Steenakkerstraat 1, Diepenbeek 

- Koen Molemans, Peperstraat 88, Diepenbeek 

- Naelaerts Ludo, Hoogveld 11b, Bilzen 

- Jos Theunissen, Grotstraat 74A, Bilzen 

- Marc Van den Broeck, Vijverstraat 5, Hasselt 
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8.2  B IJKOMENDE LEDEN ALGEMENE VERGADERING 

 

- Thea de backere, Parkresidentie Zeven Septemberlaan 15/10, Hasselt 

- Maurice Gyselaers, Kempenstraat 21, Diepenbeek 

- Florent Knuts, Keizerstraat 45, Diepenbeek 

- Maria Lenaers, Varkensmarkt 40/1.3, Diepenbeek 

 

8.3 LEDEN VAN HET BESCHERMCOMITÉ 

 

Leden 

- Wilfried Gyselaers, Jagersweg 1, Genk 

- Rob Lenaers, Dooistraat 24, Diepenbeek 

- Yvan Palmers, Lindebosstraat 38, Genk 

- Samuel Van der Linden, Steenweg 132, Diepenbeek 

- Wim van Looy, Parklaan 4, Diepenbeek 

- Noël Veraverbeke, Rooierheidestraat 73, Diepenbeek 

Jan Decosemaeker, lid van het beschermcomité van Tandem vzw, overleed op 

26 november 2015. 
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9  IN MEMORIAM  

 

9.1  M IEN KNAPEN †1 MAART 2015 

 

9.1.1  BRIEF 

Dag Mien, 

 

Voorbije zondagnacht, om tien voor twaalf heb je ons verlaten. Zachtjes en 

eigenlijk voor ons onverwacht ben je heengegaan en dat typeerde jou.  

Want in onze leefgroep van Huis 3 was jij zeker niet de grootste prater. Maar 

op jouw eigen typische manier kon je wel een stempel op de groep drukken. 

Jouw aanwezigheid was voldoende om je medebewoners, begeleiders of 

bezoekers te charmeren. Wie een keertje Huis 3 bezocht, kon zich nadien 

steeds Mien Knapen herinneren. Jij was wel klein van gestalte, maar je had niet 

veel woorden nodig om warme gevoelens van sympathie bij andere mensen 

op te wekken. 

 

Je hebt al een hele geschiedenis bij ons in Tandem. In juli 1994 startte je in het 

dagcentrum, dus al meer dan 20 jaar geleden. Jij verbleef toen bij je zus Jeanny 

en je schoonbroer Tuur in Schoonbeek en daar kwam het Tandembusje je 

dagelijks oppikken. Nadien werd jij ook één van de pioniers van ons 

woonproject in de Peperstraat. Daar zette je de definitieve grote stap naar de 

Tandemfamilie. Onmiddellijk werd je daar al heel goed bevriend met je 

zielsvriendin Diane Voets. Jullie deelden samen een kamer en dit vonden jullie 

geweldig. Jullie waren 2 dikke vriendinnen, en dat mocht je toen zelfs letterlijk 

nemen! Jullie zaten samen te gniffelen en hadden voortdurend binnenpretjes 

en wisten daardoor een sfeer van huiselijkheid te creëren. Die ongedwongen, 

warme sfeer is nadien zo kenmerkend gebleven in onze seniorengroep. 

In 2002, bij de verhuis naar de O.L.V straat, waarbij iedere bewoner zijn eigen 

individuele kamer kreeg, miste je dit samen slapen aanvankelijk erg. Je ging 

dan ook iedere avond voor het slapen gaan een ommetje maken op de kamer 

van Diane om haar een goede nacht te wensen en een dikke knuffel te geven. 

Maar je had nog meer boezemvrienden in Tandem. In Huis 1en Huis 2 zat jij in 

de zetel graag naast Gentiel die dan altijd aan zijn andere kant geflankeerd 

werd door Suzanne, lekker knusjes met jullie drietjes. 

Jij kwam ook op voor je vrienden. Wanneer een begeleider of een 

thuisverpleger een medebewoner eens durfde plagen, dan stond jij daar, en 

liet je de plager duidelijk blijken dat je met die fratsen niet gediend was, want 

je vrienden die waren van jouw en daar mocht niemand tussen komen. 

 

Je kon ook bij momenten erg temperamentvol uit de hoek komen. Als er iets 

niet naar je zin was, dan liet je dit zeer duidelijk merken. Je mimiek veranderde 

dan in een donderwolk en je kon dan grommelen, brabbelen en nukkig zijn. 

Wanneer iets jou niet aanstond, dan wees je met jouw vingertje en mompelde 
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je binnensmonds. Je liet je echt niet doen en wist op een onnavolgbare non-

verbale manier voor jezelf op te komen.  

Maar dat waren slechts korte momenten, want meestal kon je ons allemaal zo 

vertederen op een haast kinderlijke manier. Je voornaam Mien werd dan ook 

vlug omgevormd in Mieneke. En je kreeg dan ook troetelnaampjes zoals 

"Minnepoes" en "Mienekepoes" en "Mienemutte" 

Je was ook gefascineerd door je lievelingsdieren: de poesjes. Je kamer werd 

hiermee opgefleurd en zelf kon je kon ook spinnen en miauwen als een echt 

klein, lief poesje. 

 

Je was een fiere vrouw en je maakte jezelf ook graag mooi. Je smukte je op 

met juwelen en speldjes en je kreeg graag cadeautjes. Een mooie ketting, daar 

kon je mee pronken en je hebt er bij je verjaardagen dan ook tientallen 

gekregen!  

Je ging ook vaak je haren in de plooi leggen. Je deed dat door de kam nat te 

maken en dan heel voorzichtig je haren langdurig te kammen. 

Je had je eigen smaak en wist wat mooi voor jou was. Wanneer je een bloes die 

een begeleider jou gegeven had niet mooi vond, dan ging je stiekem een 

andere aandoen. 

 

Wanneer de begeleiders of de thuisverplegers jou gingen baden dan slaagde jij 

er in om in recordtempo de hele badkamer onder water te zetten. Je 

schrobde en plonsde zo enthousiast waardoor meer dan de helft van het 

water uit het bad spatte. Als de begeleiders jou hier dan achteraf over 

aanspraken dan was je dit nooit geweest. Net als bij de andere momenten als 

je wat uitspookte, kon je met een onschuldig gezicht zeggen: “dat doet 

Mienneke niet " of “das toch niks”. 

 

Je grote hobby’s waren: muziek beluisteren en dansen. Vaak zagen we jou met 

je walkman op je hoofd ritmisch voortbewegen, terwijl dat je ondertussen 

naar je eigen lievelingscassetjes luisterde. De laatste jaren kon je dit niet meer 

en beperkte je jezelf tot het meeluisteren met de anderen. Maar dit belette 

jou niet om wanneer je even alleen gelaten werd, de muziek zelf wat harder te 

zetten. Dat gebeurde zowel in de leefgroep als in je kamer. Je eigen zin doen 

achter de rug van de begeleider, daar was je een krak in! Jouw lievelingsliedje 

was: "wij zijn twee vrienden, jij en ik"... En ook kinderrijmpjes en kinderliedjes, 

zoals "Mieneke Poes" en "in een klein stationnetje", daar hield je van en dan kon 

je ook een treintje nabootsen. 

Je deed ook graag de activiteit muzikale expressie. Je knutselde ook graag en 

dan vooral: kralen rijgen. De kralen ter hoogte van je neus en met je tong als 

ondersteuning, kon je daar uren aan een stuk mee doorgaan.  

 

Je hield ook van uitstappen maken en van lekker eten. 

Je roerde met je lepel in jouw koffie alsof het leek dat de bodem het zou 

begeven. Met als resultaat dat de helft van je koffie op de tafel lag. Tegen je zin 

gaf je jouw lepeltje aan de begeleiding af. Maar als die hun rug draaiden, dan 

had je een lepeltje van een andere gast afgepakt om verder te kunnen roeren. 

Je dronk ook graag witte wijntjes en een jeneverke als slaapmutsje.  

Je dronk dit dan zeer vlug op en kon er nog zichtbaar uren van nagenieten. 

Mien je was een echte genieter! 
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Je typische kusjes met getuite lippen, zullen ons altijd bij blijven. En je wreef 

ook graag over het gezicht van de anderen. Je noemde dat fletsen, en je zei 

dan “das een schoneke” 

 

Je bent bijna 70 jaar geworden. Op 7 juli zou je verjaren en dat zou een GROOT 

FEEST worden!! Tijdens de voorbije nieuwjaarsreceptie werd daar al met de 

familie over gesproken. 

 

De voorbije laatste jaren werd je echter vaker ziek, en soms erg ziek. Je deed 

ons allemaal erg hard verschieten. 

Je had meer zorg nodig en dat was ook 1 van de redenen om voor jou in 

Tandem een nursingplekje in een aangepaste accommodatie te voorzien. Op 9 

september 2013 verhuisde je dan ook naar je nieuwe kamer in Huis 3. Hier 

konden we jou een betere zorg op maat aanbieden. 

Je had je na enkele longontstekingen enorm goed herpakt. Je stapte terug aan 

1 hand, begon soms terug spontaan zelfstandig te eten, je was goedgezind.  

 

Maar op donderdag 26 februari ging het plots wat minder goed, je wilde 

niet/weinig eten, overgeven, heel weinig drinken, je maakte koorts, je was heel 

suf, je wilde geen medicatie meer. Na overleg met de huisdokter, kreeg je 

nieuwe spuitjes en medicatie. 

Vermoedelijk had de buikgriep jou te pakken maar we hoopten dat je binnen 

een drietal dagen terug de oude zou zijn. Vrijdagnamiddag was je toestand 

nog niet beter. Je wilde nog steeds niet eten, maakte nog meer koorts dan 

voorheen. 

Dan werd besloten om je te laten opnemen in het ziekenhuis. Zondagnacht 

ben je dan daar in alle stilte en eigenlijk toch ook onverwacht overleden.  

 

Mien wij zijn dankbaar dat wij je hebben mogen leren kennen en dat wij 

hebben mogen ondervinden wat voor een warme en verrassende persoon jij 

was. Wij zullen je daarom nooit meer kunnen vergeten Mien en daarom doet 

het zoveel pijn om je nu te moeten laten gaan 

Vaarwel Mien! 
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9.1.2  M IJMERINGEN VAN DE GASTEN 

 

Leen Ik ga je missen Mieneke .. en ik ga voor je bidden. 

Ronald Mieneke missen. 

Hilde  Mien was lief, Mien luisterde graag naar de muziek die ik ook graag 

hoorde ..Mien haar lievelingsdier was een poes. 

Marc  Je was met weinig tevreden. Je was erg dankbaar en vrolijk. Je kon 

genieten van muziek en van aandacht. 

Xavier Mien was een goede vriendin van mij. Ik denk veel aan haar. Ik ga 

haar heel fel missen. 

Johny Ik mis Mieneke. Ik wens haar heel veel sterkte. 

Ria  Ik ga je erg missen in Huis 3. We hebben samen veel gezongen. 

Dansen vond je ook erg leuk. 

Carine  Ik heb haar leren kennen in de Peperstraat. We hadden daar een 

bloementuintje. Mieneke gaf de bloemen water. Kusjes Carine. 

Raf Ik ga je missen Mieneke... ik wens de familie heel veel sterkte toe. 

Arlette ik ga je missen Mien. 

Richard Een kruisje voor Mieneke. 

Georgette Mijn beste vriendin waar ik heel veel van hou, zal ik missen. 

Ik vind het zo erg! Je vriendin Georgette. 

Herman Ik had je er graag bij, ik ga je kusjes missen. 

Gilbert Ik vind het zo spijtig, ik ga je missen! 

Gentiel Je was heel lief... ik had je er nog graag bijgehad.  

Ik ga je missen lieve Mien. 

Marie-José Je ging dit jaar 70 worden .... ik mis je. Mieneke gaat nu met het 

vliegmachine de lucht in. Daar wordt zij opnieuw gemaakt en dan 

komt Mieneke terug bij zijn mama en papa. Een poenekus voor 

Mieneke . 

Katja Ik ga je missen. Een dikke kus van mij. 

Annick Je was altijd lief voor mij. Ik kreeg altijd een kusje. Ik had je heel 

graag en ik ga je heel hard missen. 

SYLVIE Heel bedankt .. mijn vriendin. 

Antonio Dikke kus. 
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Vera  Je was een goed vriendje van mij. Je kon goed werken. IK heb veel 

verdriet nu. 

Nele Je was mijn beste vriendinnetje. 

Ernesto Groetjes van mij. 

Evi Ik ga je missen. 

Anke Het was fijn om je te leren kennen. Je was altijd blij en vrolijk. We 

zullen haar missen. 

Kevin  Mieneke houdt van poezen. Ik mis je. 

Jeannine Het was fijn je te kennen. Je hield zoveel van iedereen en wij van 

jou. 

Anja  Ik hou heel veel van Mieneke. Het is jammer dat ze gestorven is. Ik 

ga haar missen. 

Joris Ik ga je missen. 

Thomas Ik ga jou missen en dat geluk blijft bestaan. Zo’n goede vriendin uit 

de duizend. Mieneke is vrolijk in grote en kleine dingen. Mieneke 

kan altijd zo mooi miauwen. 


